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RESUMO 

A construção civil está constantemente sendo aprimorado por meio do surgimento de novas tecnologias.  

Dessa forma, as estruturas pré-moldadas se popularizaram nos últimos anos por serem uma opção 

econômica e garantem a rapidez, custo, qualidade da obra.  A grande competitividade do mercado atual 

demanda soluções que, associadas ao processo construtivo em estruturas de concreto pré-moldado, 

melhoram a eficiência do processo, eliminando etapas construtivas, minimizando interferências entre os 

subsistemas e elevando a qualidade do produto final. A presente pesquisa pretende abordar a utilização 

dos pré-moldados afim de favorecer a racionalização do processo com a finalidade de atingir a redução do 

prazo, minimizar o custo e aumentar a qualidade das obras. 
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ABSTRACT 

 

The construction industry is constantly being improved through the emergence of new technologies. 

Thus, precast structures have become popular in recent years for being an economical option and 

guaranteeing speed, quality and durability for the work. The great competitiveness of the current market 

demands solutions that, associated with the construction process in precast concrete structures, improve 

the efficiency of the process, eliminating construction steps, minimizing interference between subsystems 

and increasing the quality of the final product. The present research intends to approach the use of precast 

in order to favor the rationalization of the process, as well as the reduction of the execution time of the 

work, with the objective of increasing the productivity in order to increase the customer's gains by the 

option of this type of process. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

 Em geral, no Brasil o ramo da construção civil vem passando por um processo 

de mudanças e melhorias consideráveis. Ainda mais em um ambiente de grave crise 

econômica e competitividade em alta, os ganhos com tempo e economia tornam as 

estruturas pré-moldadas cada dia mais em evidencia. 

A demanda de obras sustentáveis no mercado de construção civil vem cada vez 

mais exigindo métodos alternativos que possibilitem uma construção mais econômica e 
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racional. Para tal, a pré-moldagem e pré-fabricação do concreto entram como possíveis 

soluções (OLIVEIRA, 2015). 

O sistema construtivo pré-moldado em concreto proporcionou um grande 

avanço no sentido de facilidade no gerenciamento da obra, que possibilita um 

orçamento mais real, um cronograma mais previsível e uma obra com menos 

desperdícios de materiais e tempo, e financeiramente esse processo construtivo pode 

economizar recursos que variam entre 15% e 20% (RAFAELE et al., 2019). 

Conforme Rafaele et al. (2019) o concreto já é um velho conhecido quando o 

assunto é a construção civil. De um modo geral, no campo das casas pré-fabricadas, a 

sua utilização é um pouco mais recente, e já mostrou que veio para ficar, possui larga 

vantagem em relação aos métodos tradicionais e contribui ainda com a sustentabilidade, 

evitando desperdícios e atrasos. O pré-moldado tem sua fabricação normatizada pela 

ABNT NBR 9.062/2017 – Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

A proposta do trabalho é realizar um estudo bibliográfico a respeito do uso do 

concreto pré-moldado no ramo da construção civil no Brasil, afim de verificar a sua 

viabilidade. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Quando se fala em sistemas construtivos, refere-se às diversas opções de 

estrutura, vedação (incluindo alvenaria e revestimento), esquadrias, pintura e 

impermeabilização. Já os métodos construtivos referem-se, por exemplo, à estrutura 

moldada in loco, estrutura pré-moldada, revestimento projetado, pintura convencional e 

pintura projetada (LIMA, 2013). 

Segundo a NBR 9062:2006 – Projeto e execução de concreto pré-moldado, o 

concreto pré-moldado é um elemento executado fora do seu local final de utilização que 

foi produzido em condições menos rigorosas de controle de qualidade e que é 

inspecionado individualmente ou por lotes, pelo próprio construtor, fiscalização do 

proprietário ou de organizações especializadas e que não necessitam de controle no 

laboratório ou outras instalações congêneres próprias. A mesma norma já define 
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elemento pré-fabricado como elemento pré-moldado, executado industrialmente, 

mesmo em instalações temporárias em canteiros de obra, sob condições rigorosas de 

controle de qualidade. 

Assim, ambos os elementos estruturais, pré-moldados e pré-fabricados, são 

produzidos fora do ponto do terreno onde serão implantados, mas ainda assim são 

definições distintas. Os pré-fabricados consistem em uma técnica semelhante aos pré-

moldados, diferenciando-se no maior controle de qualidade de suas peças na fabricação. 

Já para as estruturas pré-moldadas, no processo de fabricação o controle de qualidade é 

mais ameno. Sendo, assim, necessário passar por inspeções e fiscalizações mais severas 

por parte das empresas de construção ou mesmo do proprietário. É importante saber que 

apesar dos pré-fabricados serem submetidos a exigências mais rigorosas de execução e 

controle, não implica dizer que os pré-moldados possuem qualidade inferior 

(SCHRODEN, 2020).  

Segundo El Debs (2000), a construção civil tem sido considerada uma indústria 

atrasada quando comparada a outros ramos industriais. A razão disso está no fato de ela 

apresentar, de uma maneira geral, baixa produtividade, grande desperdício de materiais, 

morosidade e baixo controle de qualidade.  E uma das maneiras encontradas para 

minimizar o atraso é a utilização de algumas novas técnicas, como a pré-fabricação do 

concreto. 

A história da industrialização de construções em alvenaria estrutural, introduziu-

se no Brasil, na década de 60, e foi sendo qualificada, e consolidada a cada ano. O 

processo construtivo em estruturas pré-moldadas, atendem com sucesso o desafio dos 

trabalhadores, para que casas e edifícios habitacionais, sejam construídas no seu prazo 

estipulado, com um custo baixo em relação a necessidades de trabalhadores e grande 

qualidade de produção. Assim, o uso de concreto pré-moldado em edificações está 

relacionado a uma forma de construção econômica, durável, de total segurança e 

versatilidade arquitetônica (TAVARES, 2014).  

Segundo Vasconcelos (2002), a primeira grande obra no Brasil que teve 

utilização de elementos pré-fabricados foi do hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. 

Executada pela construtora dinamarquesa Christiani-Nielsen no ano de 1926, a obra 



 

Ano VIII – Volume  – Número  – Mês, 2020 

 

contou com algumas aplicações de elementos pré-fabricados, como as estacas presentes 

na fundação e as cercas no perímetro da área do hipódromo. 

Conforme Rafaele et al. (2019) a indústria de estruturas de concreto pré-

moldadas está em ascensão no Brasil. Apesar disso, a maioria das pessoas não tem ideia 

da diversidade de produtos fornecidos por essa poderosa indústria. Esses produtos 

atendem a clientes nos meios urbano e rural, fornecendo soluções para empresas, 

propriedades rurais, construções, condomínios e residências, que atendem a demandas 

estruturais, operacionais e até de lazer.  

E, sem dúvida alguma, a construção é o setor que mais se beneficia das 

estruturas 

pré-moldadas de concreto. Algumas das estruturas fornecidas são (RAFAELE et al., 

2019): 

 Blocos de concreto:  tem a mesma função dos tijolos, sendo sua aplicação dar 

sustentação a paredes e muros. Devido à sua robustez, resistência, baixo 

desperdício e agilidade propiciada à execução de projetos, são hoje os mais 

usados nas construções; 

 Telhas de concreto: Adaptam-se bem a qualquer projeto arquitetônico, podendo 

ser entregues em diversas cores, além da durabilidade e resistência à ação do sol, 

do vento e da chuva; 

 Estacas de fundação: material usado para sustentar toda a estrutura da 

construção, instaladas por meio de um processo de prensagem ou vibração; 

 Lajes de concreto: opção elegante, resistente, customizável e fácil de executar;  

                                       estão substituindo a famosa caixa         

no telhado, otimizando espaço e reduzindo a carga sobre a laje. 

E as estruturas pré-moldadas de concreto também se aplicam a dar sustentação à 

operacionalização do dia a dia das pessoas (RAFAELE et al., 2019): 

 Postes padrão de concreto: utilizados para dar sustentação a redes elétricas 

públicas e locais, sustentação de antenas e suporte a cercas de proteção de 

propriedade; 
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 Tubos e manilhas de concreto: material   utilizado   em sistemas de água e 

esgoto. São produzidos em diversos moldes para atender aos sistemas de águas 

residenciais e públicos, tratamento de esgoto e dejetos industriais. 

 Materiais   para   fazendas: criadas para oferecer estrutura e facilitar a 

operacionalização da atividade econômica, principalmente em fazendas de 

pecuária. Entre as estruturas fornecidas estão os mata-burros, cochos para 

confinamento, currais inteligentes, estacas para cerca, bebedouros e cochos para 

sal.  

Em geral, pode-se dizer que os sistemas pré-moldados de concreto em conjunto 

com outras séries de inovações, transformam uma obra em uma "linha de produção" na 

construção civil onde, como numa indústria automotiva, os processos de montagem de 

diversos componentes irão resultar em um produto final que no nosso caso seria a obra 

civil. É importante lembrar que o pré-moldado é um pedaço na cadeia da evolução 

construtiva. A outros tipos de terceirização da fabricação de componentes em uma obra, 

como concreto argamassa, armadura, Pilares vigas e para que haja ganho de tempo e 

espaço, devemos realizar a combinação desses elementos junto com o pré-moldado, 

deixando para o local da obra somente a junção de montagem de todos os elementos. 

Após essa edificação, o poder público brasileiro começou a perceber a eficácia 

desse tipo de construção e a partir de então, houve uma relação interessante entre as 

construções de obras públicas e a utilização de concreto pré-moldado. Tal fator é 

relevante pois permite maior eficiência, mais rapidez com menores custos (SENDEN, 

2015). 

Para Rosso (1980) a racionalização é um procedimento, que tem a finalidade de 

diminuir e pôr fim nos desperdícios, que a industrialização apresenta em seus processos 

produtivos, as práticas rotineiras convencionais estão sendo substituídas por ações 

inovadoras, e por métodos baseados em critérios sistemáticos, com o intuito de acabar 

com as decisões casuais improvisadas. Para utilizar a matéria prima bruta na 

industrialização, transforma-la em produtos e gerar lucros não poderá haver 

desperdícios, caso contrário, a eficiência da produção se torna limitada.  
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No Brasil, o desperdício era de 30 a 38 % em relação aos materiais utilizados em 

obras. Uma perda significativa, além da insegurança nos canteiros das obras, o qual tem 

melhorado. Considerando que nos canteiros de obras existem inúmeros materiais, 

analisa-se que, com o maior índice da industrialização, acaba se tornando mais racional 

e segura, gerando economia na cadeia final enquadrando-se dentro de parâmetros 

sustentáveis (PORTO, 2010). 

Conforme Schroden (2020) e Silva et al., (2019) o concreto pré-moldado 

apresenta diversas vantagens no canteiro de obras: 

 Uma das principais vantagens dos pré-moldados de concreto é o alto controle de 

qualidade da fabricação. Todas as peças são feitas em um local apropriado, 

plano, seguro e com um fácil acesso para todos. 

 A otimização do tempo e agilidade na construção. Na construção tradicional é 

necessária muita mão de obra para confecção do concreto, diferentemente do uso 

de pré-moldados. Ele permite construir com agilidade, já que as peças são feitas 

em locais separados e independem do andamento da obra. As estruturas podem 

estar sendo feitas ao mesmo tempo em que é executada a fundação da obra. 

Como vigas e pilares que serão utilizados para a estrutura do primeiro e segundo 

andares de um prédio, por exemplo. Basta garantir o correto armazenamento 

dessas peças até o momento da utilização. 

 A boa relação Custo x benefício é uma das vantagens mais interessantes a quem 

busca economizar em sua obra é o custo benefício do pré-moldado. Como a 

montagem é rápida e terceirizada, há um ganho de tempo e, consequentemente, 

um ganho financeiro ao utilizar esse método construtivo.  Portanto, devido as 

peças serem encaixáveis, a mão de obra no canteiro é reduzida visto que não há 

a necessidade de cortes ou intervenções em suas peças. Além disso, os custos 

com manutenção também são menores, o que torna esse item um investimento 

excelente a longo e curto prazo. No entanto, é importante ter cuidado ao escolher 

o fabricante de pré-moldados, para que não venha a ter problemas futuros com a 

qualidade do produto entregado. 

 Os recursos utilizados na elaboração dos pré-moldados possuem baixo impacto 

ambiental por serem matérias-primas naturais encontradas em abundância. 
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Ademais, a redução dos resíduos gerados pela obra, reciclagem e reutilização 

das estruturas moldadas também as torna uma solução mais sustentável. 

 O concreto pré-moldado é um material com alta durabilidade. Como seu 

processo produtivo é mais cuidadoso, o produto final tem mais qualidade. Outro 

fator a ser levado em consideração é sua resistência, já que costuma ser superior 

se comparada aos concretos usinados. A estabilidade desse concreto diminui a 

manutenção e os cuidados necessários e dispensa tratamentos químicos para 

evitar seu apodrecimento. 

 As estruturas pré-moldadas vêm para contribuir bastante na organização do 

canteiro de Obras. Passou-se o tempo em que construção civil era associada à 

bagunça e sujeira. Pelo fato das estruturas já chegarem prontas, não há a 

necessidade de designar um local para bater o concreto. Além disso, também não 

é preciso guardar os materiais utilizados por ele, como areia, brita cimento e 

água. Resultando em mais espaço, menos sujeira, evitando o acúmulo de 

resíduos indesejáveis e melhorando a qualidade no ambiente de trabalho 

Embora existam diversas vantagens na utilização do material pré-moldado, é 

preciso analisar também o outro lado da moeda. Fazem-se necessários cuidados 

especiais quanto a viabilidade de sua obra devido as seguintes situações (SCHRODEN, 

2020 e SILVA et al., 2019): 

 Um dos grandes desafios da utilização dos pré-moldados é a necessidade de mão 

de obra qualificada. Assim, considerando que o sistema está se instalando no 

país, em algumas regiões pode ocorrer a falta de profissionais especializados.  

 A limitação arquitetônica é uma desvantagem a ser considerada. Em uma 

construção tradicional, o cliente possui a liberdade de modelar o seu projeto da 

forma que quiser. Entretanto, no caso dos pré-moldados, as empresas 

apresentam em seu portfólio uma quantidade de modulações disponíveis para 

escolha. Assim, o cliente deverá se os modelos de plantas propostos estão de 

acordo com as suas necessidades. 

 Limitação para futuras alterações, ou seja, alterar o layout de uma obra 

convencional não é simples e em um projeto pré-moldado torna-se ainda mais 

complicado realizar futuras reformas ou ampliações. Dessa forma, qualquer 
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possível alteração deve ser planejada desde o início da obra para evitar 

complicações. 

 A implantação desse método construtivo ainda está adentrando no mercado 

brasileiro, sendo necessário analisar sua disponibilidade na região. A 

indisponibilidade à logística de transporte pode tornar o projeto economicamente 

inviável se não houver empresas próximas oferecendo o serviço. 

 E por fim o investimento inicial é elevado. Em uma construção convencional as 

despesas são geradas conforme ocorre a evolução da obra. Assim, é possível 

inclusive interrompê-la para dar continuidade no futuro. Já as construções com 

pré-moldados exigem um investimento inicial alto para a fabricação dos painéis. 

Fato que pode ser um grande ponto negativo para começar a sua obra. 

Entretanto, isso evita a possibilidade de surpresas desagradáveis de caráter 

financeiro no decorrer da construção. 

As estruturas em concretos pré-moldados nos permitem explorar, entender 

melhor o processo de elaboração da construção, podendo se adaptar a diversos padrões e 

níveis sociais, bem como, expor as suas principais características, demostrando que 

pode ser um grande diferencial e expoente para a construção civil através de seus 

métodos construtivos (RAFAELE et al., 2019) 

 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste tipo de mercado, temos diversas opções de produtos estruturais em pré-

fabricados e de pré-moldado para as obras, esse mercado cada vez mais vem se 

aperfeiçoando, devido a procura desse produto no mercado. Essas buscas constantes 

pelas melhorias nos resultados acontecem por haver profissionais capacitados e em 

constante aperfeiçoamento, com expectativa de unir qualidade, rapidez, custo adequado 

e agilidade de entrega da obra, mantendo valores justos pela escolha do sistema 

estrutural construtivo. 
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Em relação as vantagens, uma das principais da estrutura pré-moldada é a 

rapidez e agilidade na execução e na montagem das estruturas. No que tange em 

averiguar que o uso de pré-moldados é um método econômico, estruturalmente seguro e 

com versatilidade arquitetônica é possível afirmar que o uso de pré-moldados na 

construção pode ser relacionado a um método construtivo econômico, durável, seguro, 

com versatilidade arquitetônica e sustentável.  
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